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L’actor català Francesc
Lucchetti, en Sisco, cone-
gut especialment per les
nombroses sèries que ha
protagonitzat a TV3, va
morir ahir als 72 anys com
a conseqüència d’un in-
fart. Fa poc més d’un any
va intervenir a Maria Ro-
sa, al TNC, dirigit per Car-
lota Subirós. La directora
celebrava la coincidència
que Lucchetti, que havia

interpretat el jove Badori,
ara assumís el paper del
vell Gepa (que l’aconsella-
va, astut): l’actor simple-
ment aclaria que tot era
mèrit de “la roda del
temps”. La capella ardent
s’obrirà aquest migdia al
tanatori barceloní de les
Corts i el funeral se cele-
brarà al mateix lloc diven-
dres, a les 10.30 hores.

Nascut a Barcelona
l’agost del 1944, va estu-
diar a l’Institut del Teatre,
a Barcelona, i va iniciar la

seva carrera en l’àmbit del
teatre independent amb
grups com La Pipironda, el
TEC i el GTI. Jordi Banaco-
locha recordava ahir a
aquest diari que van coin-
cidir des de l’arrencada
professional amb un pro-
jecte de fer un Teatre Lliu-
re però “a Sant Andreu”.
Tots dos pertanyien a
grups amb ànsia de profes-
sionalitzar-se del barri i
van veure la possibilitat de
fer-se un lloc seguint l’este-
la de Fabià Puigserver. Al

llarg d’un parell de tempo-
rades van construir el pro-
jecte Teatre Nord de la Ciu-
tat, al Casal Catòlic de
Sant Andreu (“el que seria
un precedent del primer
Sant Andreu Teatre”). Els
d’Ignasi Iglesias (amb en
Sisco, la seva companya
Lurdes Barba, el germà Al-
fred Lucchetti i Marta Mo-
lins, entre altres) i L’Ou
Nou, de Banacolocha en-
tre d’altres, van esmerçar-
hi moltes hores. A partir de
llavors, van coincidir en

moltes produccions. Com
a Forasters, el 2004, en
què ells dos i també Anna
Lizaran van celebrar els 60
anys en el procés d’assajos.
Va ser precisament en la
temporada a la Sala Petita
que Francesc va tenir el
primer atac de cor. Bana-
colocha recordava ahir
que Sisco es va escapar de
l’hospital per poder assis-
tir a la funció. Només un
cop. Tothom li va demanar
que ho deixés de fer i, des-
prés d’uns dies d’anul·lar

funcions, l’obra es va re-
prendre amb un substitut.

Francesc Lucchetti va
treballar en teatre, cinema
i televisió, on va destacar
pels seus papers en sèries
de Televisió de Catalunya,
des de bon principi. Era un
habitual en les sèries de so-
bretaula de TV3 des de la
incipient Poblenou. Tam-
bé repetiria amb altres sè-
ries de la mateixa dimen-
sió dramàtica (i èxit popu-
lar) com ara El cor de la
ciutat, Laberint d’ombres,

Adeu a Sisco Lucchetti
L’actor Francesc Lucchetti, popularitzat per les sèries de televisió catalanes i que
sovintejava el teatre, va morir ahir a Barcelona als 72 anys a causa d’un infart

Jordi Bordes
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El 25è aniversari
de l’editorial Angle

L’APUNT Anagrama en castellà. És una editorial mitjana, amb
poc personal, i ha incorporat qualitat a l’ecosistema
català. Actualment publiquen 38 novetats anuals. Per
aquest aniversari han fet una col·lecció amb els grans
noms, des de Julian Barnes i Niccolò Ammaniti fins al
jove talent Albert Pijuan o el savi Pablo d’Ors. Fan
goig i estem de sort. Busquin els seus llibres.David Castillo

Sembla que fos ahir quan l’Eudald Tomasa, acompa-
nyat del Jaume Subirana, venia amb les primeres no-
vetats de l’editorial Angle, fundada a Manresa. Ha pas-
sat un quart de segle, l’editorial es va fusionar amb
Cossetània i s’ha convertit en un dels grans referents
de l’edició literària del nostre país: descobreix autors
catalans de talent i tradueix novel·les com les que fa

La figura estel·lar francesa
del pop i el soul Imany; una
nit d’estiu i festa amb An-
drea Motis; el funk i el soul
de Mario Biondi; la fusió de
jazz i flamenc de Chano Do-
mínguez i Mariola Membri-
ves, i la parella formada per
Ignasi Terraza i Bert Van
den Brink. Aquests són al-
guns dels prop de cent es-
pectacles que oferirà el San
Miguel Mas i Mas Festival,
que entre el 28 de juliol i el 3
de setembre celebrarà la
15a edició en un moment
de plena expansió: guanya
el Teatre Grec com a esce-
nari de la programació
(s’afegeix al Palau de la Mú-
sica, el Born, el Jamboree,
Los Tarantos i el Moog) i do-
bla el pressupost respecte
al 2016. Enguany disposa-
rà de 800.000 euros,
300.000 dels quals els apor-
ta l’ajuntament en espè-

cies, és a dir, cedint l’espai
del Teatre Grec.

“Volem agrair a l’Ajunta-
ment de Barcelona que po-
sés a concurs el Teatre
Grec perquè funcioni a
l’agost, espero que a partir
d’ara en puguem disposar
sempre, perquè és un espai
preciós”, va dir ahir als ma-
teixos jardins del Grec Joan
Mas, director del San Mi-
guel Mas i Mas Festival. En
total, els sis escenaris del
Mas i Mas oferiran 97 es-
pectacles diferents, amb
269 actuacions a càrrec de
351 artistes.

Pere Pons, director ar-
tístic de Mas i Mas, diu que
la programació d’aquesta
edició és “una allau de pro-
postes que mostren la filo-
sofia i l’esperit eclèctic,
obert i generós” del festival.
“Va néixer per omplir la
ciutat deserta al mes
d’agost, i, ara que és plena
de turistes, esperem que no
només facin shopping, que

també estiguin atents a la
cultura musical.” Al llarg
d’aquests 15 anys, Joan
Mas considera ben provada
“la impressió que teníem,
que a Barcelona es poden
omplir els concerts a
l’agost”.

Un dels signes d’identi-
tat de Mas i Mas, que es
manté enguany, és “apos-
tar pels músics d’aquí, per
la música que es fa en
aquest país, com a esdeve-

niment musical en si ma-
teix, no com a esdeveni-
ment social”. Andrea Mo-
tis, Ignasi Terrazai Los
Mambo Jambo són alguns
dels artistes catalans que hi
actuaran.

El Palau i el Grec
El Palau de la Música obrirà
la programació el 28 de ju-
liol amb Imany, que ja va ac-
tuar al festival i hi torna ara
convertida en una figura
estel·lar. Mario Biondi i el
pianista xinès Youtong
Sun actuaran també al Pa-
lau. El Teatre Grec oferirà
15 nits d’actuacions, que
començaran el 4 d’agost
amb Chano Domínguez i
Mariola Membrives. A part
dels concerts, entre els
quals hi ha els d’Andrea
Motis i Paco Ibáñez, el Grec
s’obrirà a altres arts escèni-
ques, amb espectacles com
El comte Arnau, amb Lluís
Soler, i Dolce vita, del mag
Lari. ■

Imany, Mario Biondi i Andrea Motis actuaran en la 15a
edició, que dobla el pressupost i programarà al Grec

El festival Mas i
Mas es fa gran

Bernat Salvà
BARCELONA

Imany inaugura el San Miguel Mas i Mas Festival i és una de les actuacions destacades d’aquesta edició ■ BARRON CLAIBORNE

Paco Ibáñez, Uri
Cane, Chano
Domínguez i
Ignasi Terraza
actuen també en
la 15a edició

Nissaga de poder, i darre-
rament interpretant el pa-
per d’en Mauri a a La Rie-
ra, fins que van fulminar el
personatge. Quan TV3 va
provar de traslladar els
seus dramàtics al vespre,
amb Pedralbes Centre
també van incorporar-lo al
repartiment.

Durant la seva trajectò-
ria professional, va partici-
par en un gran nombre
d’obres teatrals, com ara
Marat Sade, de P. Weiss;
El cafè de la Marina, de Jo-
sep Maria de Sagarra; Ma-
ria Rosa, d’Àngel Guimerà
(en dues produccions,
com es comentava més
amunt, la darrera el
2015/16) El manuscrit
d’Alí Bei, de Josep Maria
Benet i Jornet o Forasters
i Agost (2011/12), aques-
tes dues dirigides per Sergi
Belbel. El TNC va ser un
dels teatres que el van con-
tractar més, amb produc-
cions anteriors com Les
tres germanes (04/05);

Tornar a casa (06/07);
Ball de titelles (12/13);
Ocells i llops (13/14), i l’es-
pectacle d’arrencada del
TNC de Xavier Albertí, Ta-
xi... al TNC! (13/14).

Membre d’una saga tea-
tral notable, compartia ofi-
ci amb el seu germà Alfred
Lucchetti (1934-2011),
que va ser president de
l’Associació d’Actors i Di-
rectors Professionals de
Catalunya (AADPC) du-
rant uns anys. La seva
companya és l’actriu i di-
rectora Lurdes Barba.
Amb ella a la direcció, pre-
cisament, va debutar com
a autor dramàtic amb Mal
viatge el 1989. Banacolo-
cha va intervenir en una
substitució a Final d’estiu
amb tempesta (1991),
una altra obra de Lucchet-
ti, dirigida per la seva com-

panya. La generació d’ac-
tors no es clou, perquè
continuen actius els seus
nebots Tito i Mònica Luc-
chetti. D’altra banda, el
seu cognom és molt cone-
gut a Barcelona perquè un
altre germà seu, Antoni
Lucchetti, havia estat regi-
dor de l’Ajuntament du-
rant els anys noranta. Pro-
bablement, li devia venir
de família aquesta preocu-
pació “per les inquietuds
socials”, comenta Banaco-
locha. Tot i que ja estava ju-
bilat feia uns anys (i que
accedia a fer algun paper si
li venia de gust), continua-
va “amb les idees molt cla-
res i compromès política-
ment”. ■

D’esquerra a
dreta, Francesc
Lucchetti fent el
paper de Mauri a
‘La Riera’; amb
Jordi Banacolocha
a ‘Ocells i llops’;
amb Ferran Rañé
a ‘Les tres
germanes’, i
assajant la
darrera producció
de ‘Maria Rosa’’.
Finalment, a
‘Agost’. ■ CCMA / D.
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Actor preocupat
per la societat, en
els últims temps
continuava ben
compromès
políticament

Actor de sèries
des de
‘Poblenou’ a TV3,
va interpretar el
paper d’en Mauri
a ‘La Riera’


